
Via Carpatia EGTC  

pályázatot hirdet két Kis Projekt Alap Információspontot irányító munkakör 
betöltésére Bosros-Abaúj-Zemplén Megye és Besztercebánya Megye területén 

 A Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a 

továbbiakban: Via Carpatia EGTC) pályázatot hirdet a Kis Projekt Alap 
Információspontjának irányítására. 

A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program Kis Projekt Alapja (továbbiakban: 
Kis Projekt Alap) egy olyan pályázati alap, amelyből kisebb költségvetésű regionális és 
helyi projektek támogathatóak, továbbá új kapcsolatok létrejöttét segítik. Az igényelhető 

összeg 5 000 – 50 000 euróig terjednek.  
 
A Kis Projekt Alapon belül a következő területek lesznek támogatva: 
 

 kulturális tevékenységek, 
 humán erőforrás fejlesztés, 
 fejlesztési projektek, 
 gazdasági fejlesztések, 
 természetvédelem, 
 idegenforgalom. 

 

A munkáltató megnevezése: Via Carpatia EGTC 
Cím: Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66, Košice 
Betöltendő munkakör: a Kis Projekt Alap Információspontjának irányítása 
Munkavégzés helye: a Via Carpatia EGTC székhelye vagy Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Önkormányzat székhelye vagy Heves Megyei Önkormányzat székhelye vagy 
Nógrád Megyei Önkormányzat székhelye vagy Besztercebányai Önkormányzat 
székhelye 
A munkaviszony típusa: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás 

 Pályázati feltételek:  

a) Egyetemi, főiskolai végzettség 

b) Nyelvismeret:  

- szlovák nyelv - aktívan (szóban és írásban) 
- angol nyelv - előnyös 
- magyar nyelv –haladó szint 

c) Számítógépes ismeretek – felhasználó szintű  



- Microsoft Word 
- Microsoft Excel – haladó szintű  
- Microsoft Outlook 
- Internet (e-mail, www) 
- PowerPoint használat. 
 

d) Követelmény Kassa megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ill. Besztercebánya 
megye vagy Nógrád megye és Heves megye alapvető gazdasági, kulturális, szociális és 
közigazgatási ismerete 

e) Bérszámfejtésben jártasság 

f) A munka törvénykönyv ismerete 

g) Büntetlen előélet  

h) Személyi előfeltételek:  

 jó kommunikációs készség 
 jó együttműködési készség 
 önállóság 
 megbízhatóság 
 precizitás 
 következetesség 
 kellemes megjelenés 
 határozottság 

i) Előnyös 1 év gyakorlat uniós alapok implementációja területén vagy 1,5 év gyakorlat 
hasonló területen 
 
 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

- részletes szakmai önéletrajz szlovák, magyar és angol nyelven,  

- a legmagasabb elért iskolai végzettséget igazoló okirat hitelesített fénymásolata  

 - a büntetlen előéletet bizonyító 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

- a pályázó írásos beleegyezése a személyes adatainak a pályázathoz kapcsolódó 
kezeléséhez a 2013. évi CXXII. törvény alapján.; 

 



Az álláshirdetésre való jelentkezését az előírt dokumentumokkal együtt kizárólag postai 
úton a következő címre szíveskedjen megküldeni: 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, 
Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice,  

a borítékot lássa el a következő felirattal: „Pályázat – Via Carpatia EGTC Kis Projekt 
Alap Információspontjának vezetője – Nem felbontandó“ legkésőbb 2016. július 31. 

napjáig. 

 A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes, szakmai beszélgetést folytatunk. 
Az állásinterjú időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők legalább 7 nappal korábban 

írásban vagy telefonon értesítést kapnak. 

A munkakör betöltésének időpontja a támogatási szerződésekhez igazodik. 

 

 


